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Klubbhuset på Mohøgda

Bjarne Holter ga oss lov til å bruke stoff han skrev til
Bygdespeilet. Vi bringer her en sterkt forkortet historie om
Mange småbedrifter i bygda tidligere:
Nannestad har fra gammelt av vært en jord- og skogbruks-bygd.
Trekkraften her var det hesten som sto for, og det ble et stort
behov for hovslagere, selv om det ofte var smier på gårdene.
Ole Johannesen fra Eidsvoll var smed, og bygde smie på
Sandberg i Bjerke. Den brant ned, og ny smie ble bygd i 1895. I
tilknytning til smia ble det bygd snekker-verksted. Det ble laget
gård- og skogsredskaper, og dessuten kjøredoninger for
sommer- og vinterføre. Dette var den første smia i distriktet med
elektrisk drift av blåsebelgen. Det var også smed på Ukkestad,
Engelstad-korset, Nordbyteiet, Låkedalen, Teiebyen og
Kabberudseter.
Molstad snekkerverksted i Maura drev med allsidig virksomhet,
også til fabrikasjon av kister til begravelsesbyrå.
Gudbrand Langerud hadde snekkerverksted på Langerud i
1890-årene. Bedriften ble senere overtatt av Thomas Langerud,
og en stor og moderne verkstedbygning med høvleri ble bygd.
Før begravelsesbyråenes tid ble det her også laget kister som
ble levert direkte til hjemmene.

Ved Bekkevar i Holter var det ved århundreskifte et
industriområde som fikk kraft fra en nærliggende bekk. Her sto
det taksponhøvleri og sagbruk, senere også et snekkerverksted. Alexander Engelstad drev snekkerverksted på
Engelstadflaen. Sønnen Ludvig flyttet verkstedet til Asper ved
Hafstad og drev der også som hjulmaker.
Martin Davidsen i Nordbystua hadde snekkerverksted i
Melbybyen. Han laget møbler og innredninger. Ved Årstad drev
Herman Svingen et snekkerverksted i 1940-åra. På Linnerud
var det verksted nede ved veien. Ved Eksvad hadde Ragnvald
Ruud snekkerverksted hvor han laget kjøkkeninnredninger og
møbler. Åsen Trevarefabrikk ble drevet av Ole Fjeldberg og Ole
Wang. De laget dører, vinduer, småmøbler og kjøkkeninredninger. Lars Sandaker drev snekkerverksted i Bjerke med
hovedvekt på møbler, reparasjoner og oppussing. Han laget
også dører, vinduer og kjøkkeninventar.
På Kåråsen var det steinindustri, med fire bedrifter etablert av
Kåråsen, Ringstad, Næss og Carlsen.De leverte gravstøtter og
gravrammer, steinstolper som støtte for flaggstenger, og stein til
grunnmurer, gjødselkjellere, damanlegg og veiarbeide.
Anders Lien startet Nannestad Cementvarefabrikk. Den holdt til
i Røtterud grustak. Her ble det laget byggeblokker, murstein,
pillarer, hageheller og mye annet.
Juuel Nordli startet sveiseverksted på Kopperudmoen.
Hovedproduktet var mobilkran på lastebiler.
Kristian Sydhagen var skomaker og lærer. Ole Olsen i
Moreppen hadde eget skomakerverksted, og dro ellers rundt i
bygda til kundene. Hverdagsklær og helgeklær ble helst laget av
sydamer og skreddere. Sydamene jobbet ofte hjemmefra,mens
skredderne oftest reiste rundt til brukerne. En av skredderne var
Halvor Hoff på Økern. Klærne ble ofte laget av vadmel fra egen
ull. Denne ble levert i Kverndalen, og så fikk man igjen tøy og
garn. Hjemmelagede sko og klær ble laget etter mål, og passset
derfor brukerne godt

Resten av historien kan leses i Bygdepeilet nr. 4. 1999.
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Klubbhus på Mohøgda
På øvre Mohøgda stod etter krigen et stort hus i grovt, laftet
tømmer. Bygningen hadde vært i bruk som 2 familieleiligheter,
men ble etter hvert ansett som uegnet til dette og kondemnert.
DNOR hadde bruk for et hus så vel for ridestevner som for sine
medlemmer under trening av hester. Hærens skole- og
øvingsavdeling i heste-tjeneste (HSØH) på Starum hadde også
bruk for hus når denne avdelingen hadde øvelser på
Gardermoen. DNOR og HSØH søkte da om å få disponere
huset, og det ga Forsvarsdepartementet tillatelse til ved brev av
17. juli 1958. Utviklingen førte til at huset i praksis ble disponert
av DNOR. I 1973 inngikk man avtale med Norges Rytterforbund
om bruk av huset, unntatt ett rom. Huset ble brukt som
innkvartering av elever under kurs ved NRYFs daværende
ridesenter på Nedre Mohøgda, fjernet rundt 1980.
I mange år hadde DNOR latt en befalingsmann bo i huset for å
føre tilsyn med dette, men denne ordningen opphørte i 1977.
Etter dette ble det vanskelig å beskytte huset mot innbrudd og
hærverk, og det ble i 1979 overlatt til en arkitekt for nedrivning
og fjerning. Sommerstallen ble kort tid etter også revet.
Huset er i dag gjenreist og i bruk som hovedbygning på
Håkåstad gård i Vågåmo.

Hvis vi følger den gamle veien ned fra høyden mot sør kan vi
finne grunnmuren til sommerstallen, og deretter gå videre inn
mot Sørmotjern og Flatnertjern:
Rideanlegget ved Flatner
De Norske Officerers Rideklub ble stiftet 24. august 1880. De
første årene hadde klubben ridebane sør for intendanturleiren
på Gardermoen. Under krigen ble denne beslaglagt av tyskerne.
Etter krigen ble det derfor anlagt ny bane, denne gangen ved
Flatnertjern. Banen ble åpnet med ridestevne 26. juni 1954.
Sommeren 1958 ble det bygget et hinderskur i skråningen opp
mot Mohøgda. Det ble bygget slik at det også kunne brukes
som sommerstall. Et voldsomt løft skjedde i 1965, da det meste
av Nordisk Ryttermesterskap i feltridning ble avviklet på Flatner.
Da inngikk også klubbens hus på Mohøgda, som
administrasjons-lokale og bespisningssted for gjester.
Premieutdelinger ble foretatt fra den muren som fortsatt står på
Øvre Mohøgda. Dressurbanen i sydenden av galoppsporet ble
anlagt til dette stevnet. Det er nå galoppbane, feltrittbane,
hinderbane og dressurbane ved Flatner.

Litt av hinderbanen ved Flatner
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Stall-bygningen på Mohøgda
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Opplysningene ovenfor er hentet fra DNOR`s hjemmeside.
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PROGRAM OG MØTER , VÅREN 2012
Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper:
- Slekt, leder Kjeld Fjeldberg
Torsdag annenhver uke nr. 2, 4, 6 osv
- Foto, leder Villy Ruud
Torsdag annenhver uke nr. 3, 5, 7 osv.
Alle dager fra kl 18.30. Unntatt er ferie / helligdager, samt dager
det er medlemsmøter/ foredrag.

MEDLEMSMØTER
Onsdag 15.februar. Kl 19.00 på Nannestad Bygdemuseum:
”Gamle ord frå Romerike” Mads Ljøgodt kåserer.
Kaffespleis.
Torsdag 15. mars på Nannestad Bygdemuseum.
Kl 18.30: Årsmøte
Kl 19.30: Historiske relasjoner mellom Nannestad og
Madagaskar fra midten av 1800-tallet.
v. Arne Torkil Aasen. Kaffespleis.
NB: Årsmøtet:
Saker til årsmøtet må leveres styret senest 2 uker før møtet.
Torsdag 18. april. kl 18.00
Vi besøker Romerike Gammelbilklubb
Kopperudsmoen Industriområde, Gamle Dalsvei 146
Lørdag 19. mai. kl 19.00
” Ut på tur” –nærmere info senere.
Søndag 3.juni. kl.18.00 på Sø-Kringler
Skoklefallsdagen. Rømmegrøt

LEDER
Velkommen til en ny vår med utflukter, temakvelder og
aktiviteter på museet.
Ta del i ”Historiske Glimt”, og meld gjerne dine interesser for
ting som er av lokalhistorisk verdi. Vi trenger aktive medlemmer!
Styret skal jobbe for å profilere laget bedre, bl.a gjennom
kontakt med skoler og aviser.
Takker alle vakter for god innsats og personlig engasjement
gjennom sommeren og høsten i museet.
Slekt - og fotokveldene fortsetter som før. Ta kontakt med
gruppelederne og avtal tidspunkt for spørsmål angående slekt
eller gamle bilder.
Villy.

Bosse Tangen fortsetter med Historiske Glimt i Bygdemuseet
på nyåret. Det blir 5 møter utover våren, på den siste torsdagen
i måneden. Januarmøtet er avviklet, de resterende møtene er:
Torsdag 23.2, 29.3, 26.4 og 31.5 fra 11.00 til 14.00.
Kaffe og julekake blir å få kjøpt, og det blir historiefortellinger.
Vel møtt!

Endringer i programmet kunngjøres på våre Internettsider
www.nannestad-historielag.org ,
eller med oppslag i Biblioteket – Servicekontoret.

STYRET:
Leder
Kasserer:
Sekretær:
Webansvarlig:
Styremedlem:

VILLY RUUD
RUTH TOMTER
VIVI LINDHOLM
KJELL BERGLUND
JON TEFRE

91168671
93440578
97713413
95039101
95101762

Ansvar for Skokla: INGER BJØRNDAL FOSS
92234585
(ingerfo@gmail.com)
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